ПРАВИЛНИКА ЗА КАМПАНИЯТА 0% лихва на emag.bg
„БНП Париба Лични Финанси“ и „УниКредит Кънсюмър Файненсинг” със съдействието
на „Данте интернешънъл“ С.А. правият следното предложение за покупка на стоки от сайта
emag.bg и мобилното приложение eMAG („Платформата“) на кредит с 0% лихва, наричано
по-долу („Кампанията“) при следните условия:
1. Условия по кредите на финансовите институции:
Условия

„БНП Париба Лични Финанси“

Срок
на От 2 до 14 февруари 2019
кампанията
Продукти
Валидно
само
за
избрани
продукти, предлагани от eMAG,
обозначени с иконката, показана в
натоящия правилник.

Вноски

За избягване на всякакво съмнение
кредит не се предлага за продукти,
предлагани
от
маркетлейс
търговци или за продукти,
предлагани от еМАГ, които не са
обозначени с иконката, посочена в
настоящия правилник
6 равни вноски

„УниКредит
Кънсюмър
Файненсинг”
От 2 до 14 февруари 2019
Валидно
само
за
избрани
продукти, предлагани от eMAG,
обозначени с иконката, показана в
натоящия правилник.
За избягване на всякакво съмнение
кредит не се предлага за продукти,
предлагани
от
маркетлейс
търговци или за продукти,
предлагани от еМАГ, които не са
обозначени с иконката, посочена в
настоящия правилник
6 равни вноски, за продукти
предлагани с минимална цена от
150 лв.

Пример:
Пример:
Цена на стоката 600 лв.
Цена на стоката 600 лв.
Усвоен размер по револвиращия Усвоен размер по кредита 600 лв.
кредит 600 лв.
6 месечни вноски по 100 лв.
Фикс.ГЛП 0 %, ГПР 0%, такси 0 лв.
6 месечни вноски по 100 лв.
Фикс.ГЛП 0 %, ГПР 0%, такси 0 лв.
Плащаш общо 600 лв. за
стока
на
Плащаш общо 600 лв. за финансираната
финансираната
стока
на изплащане на равни вноски
изплащане на равни вноски в съгласно погасителния план.
кредитния лимит.
Вид на кредита потребителски
стоков

Наличие
на Валидно при откриване или
кредитна карта използване на кредитна карта от
„БНП Париба Лични Финанси“
Одобрение за Кредит се отпуска само на
кредит
кандидатствалите, които бъдат
одобрени
от
кредитната
институция
Ненавременно Посочените вноски се запазват
плащане
само при коректно и навременно
изплащане. За всяка допълнителна
трансакция, неизпълнение на
договора при активирана кредитна
карта важат ГЛП, такси, ГПР,
съгласно Договора за револвиращ
кредит.
Кредитополучателят подлежи на
оценка на кредитоспособността по
чл.16 ЗПК.
Повече
http://www.bnpparibas-pf.bg/zaинфомация
bnp-pariba-lichni-finansi.html
може да се
намери на
и

N/A
Кредит се отпуска само на
кандидатствалите, които бъдат
одобрени
от
кредитната
институция
N/A

https://www.emag.bg/info/plashtanena-vnoski-chrez-ecredit-1#tabsunikredit-kynsjumyr-fajnensing
и
www.ucfin.bg

https://www.bnpparibas-pf.bg/
За връзка с компaнията: телефон
0700 11 811

2. Всички участващи в Кампанията продукти могат да бъдат разгледани на следния линк:
https://www.emag.bg/cmp/0-ecredit-2-02-14-02/.
3. Всички участващи в Кампанията продукти, достъпени през сайта ще бъдат обозначени

със следната иконка в близост до тях:

.

4. Всички участващи в Кампанията продукти, достъпени през мобилното приложение ще
бъдат обозначени със следната иконка в близост до тях:

5. Одобрението от страна на съответната кредитна институция и сключването на договор с
нея става само он-лайн през Платформата.
6. Условие за сключване на договор за кредит със съответната институция е одобреният
клиент да е приел условията за предоставяне на услугата ѝ по кредитиране, които условия
може да откриете по-горе в линковете в таблицата.

